
 

 

 
    
เรยีน บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั            

            ขา้พเจา้               

โทรศพัท์     อเีมล     ขอแจง้ความประสงค ์เปลีย่นแปลงเงื่อนไข 
การรบัเงนิปันผล/ดอกเบีย้/สทิธอิื่นใดทีเ่ป็นตวัเงนิ  โปรดเลอืก    

      เปล่ียนจากเข้าบญัชีธนาคาร เป็น รบัด้วยเชค็ 

      เปล่ียนบญัชีธนาคาร รายละเอียด ดงัน้ี                                                                                                     
          

 

 

 

               
การแจง้ความประสงคน์ี้ ใหม้ผีลกบัทุกหลกัทรพัยท์ีข่า้พเจา้ถอืเป็นใบหลกัทรพัย์ และ/หรอืฝากในบญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์และ/หรอืฝากไวก้บัสมาชกิผู้ฝาก = 

    (บรษิทัหลกัทรพัย/์คสัโตเดยีน) โดยม ีTSD ท าหน้าทีเ่ป็นนายทะเบยีนใหแ้ก่บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 

ขา้พเจา้ตกลงให ้ TSD น าขอ้มลูทีข่า้พเจา้ระบุไวข้า้งตน้ มาบนัทกึหรอืปรบัปรุงในฐานขอ้มลูผูถ้อืหลกัทรพัย์ทัง้ในระบบใบหลกัทรพัย์ (Scrip) และระบบไรใ้บหลกัทรพัย์ 

(Scripless) รวมถงึการน าส่งขอ้มลูดงักล่าวใหแ้ก่สมาชกิผูฝ้าก (บรษิทัหลกัทรพัย/์คสัโตเดยีน) ทีข่า้พเจา้ไดเ้ปิดบญัชฝีากหลกัทรพัยไ์ว ้เพื่อประโยชน์ในการสมคัรรบับรกิาร e-Dividend 

การสมคัรใชบ้รกิารนี้จะมผีลสมบูรณ์ต่อเมื่อ TSD ไดด้ าเนินการตรวจสอบขอ้มลูกบัธนาคารเจา้ของบญัชหีรอืไดต้รวจสอบโดยวธิกีารอื่นใดตามที ่TSD ก าหนด  

   โดยผูถ้อืหลกัทรพัยย์นิยอมให้ TSD เปิดเผยขอ้มลูทีข่า้พเจา้ระบุไวข้า้งตน้ ใหแ้ก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและอนุมตักิารใชบ้รกิาร e-Dividend 

ขา้พเจา้รบัทราบและตกลงวา่ ในกรณีที่มปัีญหาหรอืเหตุขดัขอ้งทีท่ าใหไ้ม่สามารถจ่ายเงนิปันผล/ดอกเบี้ย/สทิธอิื่นใดทีเ่ป็นตวัเงนิเขา้บญัชธีนาคารทีข่า้พเจา้ได้แจง้ไวไ้ด้ เชน่  

    ขอ้จ ากดัดา้นการโอนเงนิ หรอืบญัชธีนาคารไม่อยู่ในสถานะพรอ้มใชง้าน เป็นตน้ ขา้พเจา้ตกลงให ้TSD ด าเนินการอื่นใดตามทีเ่หน็สมควรเพื่อน าส่งสทิธปิระโยชน์ดงักล่าวใหแ้ก่ 

    ขา้พเจา้ผา่นชอ่งทางอื่น ซึง่รวมถงึการออกเชค็แทนการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารใหแ้ก่ขา้พเจา้ในคราวนัน้ หรอืในคราวต่อ ๆ ไป โดย TSD จะแจง้ให้ผูถ้อืหลกัทรพัยท์ราบถงึ 

    การด าเนินการดงักล่าวเป็นรายกรณี  

ขา้พเจา้ไดศ้กึษารายละเอยีดต่าง ๆ ที่ระบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัของกลุ่มตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“กลุ่มตลาดหลกัทรพัยฯ์”)  
   (https://www.set.or.th/th/privacy-notice) เป็นอย่างดแีลว้ และรบัทราบวา่ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้พเจา้รวมถงึขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามทีข่า้พเจา้เปิดเผยใหแ้ก่ TSD (หากม)ี  
   จะถกูประมวลผลและไดร้บัความคุม้ครองภายใตค้ าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าว โดยขา้พเจา้ขอยนืยนัและรบัรองวา่ ขา้พเจา้ไดด้ าเนินการใหบุ้คคลทีส่ามไดอ้่าน 
   รายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นค าประกาศเกีย่วกบัความเป็นส่วนตวัดงักล่าวแลว้ รวมทัง้ได้รบัความยนิยอมจากบุคคลทีส่ามในการใหข้อ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลทีส่ามนัน้แก่ TSD อย่างถูกตอ้ง 
   และเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ  
    นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบวา่ส าหรบักรณีด าเนินการพเิศษ (เชน่ กรณีทีใ่ชก้ารพมิพล์ายนิ้วมอืแทนการลงลายมอืชือ่) ซึง่ตอ้งน าส่งขอ้มลูเพิม่เตมิทีอ่าจมขีอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ ี
   ความอ่อนไหวรวมอยู่ดว้ยนัน้ โดยขอ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าวเป็นขอ้มลูทีม่คีวามจ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของ TSD ดงันัน้ การไม่ไดร้บัขอ้มลูเพิม่เตมิดงักล่าวจงึอาจท าให ้TSD  
   ไม่สามารถใหบ้รกิารแก่ขา้พเจา้ได้ และโดยการลงนามในแบบค าขอนี้ ขา้พเจา้ตกลงและยนิยอมให ้TSD ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวนัน้ เพื่อการใหบ้รกิารดงักล่าว 

                
 

ลงชื่อ     ผูถ้อืหลกัทรพัย ์ 
      (     )  
กรณีผู้ถือหลกัทรพัย ์มอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนด าเนินการแทน ต้องลงลายมือช่ือในช่องลงช่ือผู้ถือหลกัทรพัยแ์ละผู้มอบอ านาจ                   
  
          ขา้พเจา้ ขอมอบอ านาจให ้                                                        ด าเนินการยื่นแบบค าขอฯ แทนขา้พเจา้ 
 
 ลงชื่อ                                              ผูม้อบอ านาจ    ลงชื่อ                                                          ผูร้บัมอบอ านาจ     
       (                                                    )                          (                                                        ) โทรศพัท ์                                                           
                                                         

หมายเหต ุ 1.  ในกรณีทีไ่มส่ามารถโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารได ้นายทะเบยีนจะออกเชค็และจดัส่งไปใหใ้นภายหลงั 
                2.  ตรวจสอบรายชื่อบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยท์ีเ่ขา้รว่มโครงการ e-Dividend ไดจ้าก https://www.set.or.th/th/tsd/information/company-list 

 

ส าหรบัเจา้หน้าที ่
วนัที ่                                                 เลขทีร่ายการ     ผูต้รวจรบั                                                                                                           

รายละเอียดบญัชีธนาคาร 
ช่ือบญัชีของผู้ถือหลกัทรพัย ์            

ธนาคาร                 

ประเภทบญัชี    ออมทรพัย ์  กระแสรายวนั  เลขท่ีบญัชี         

  

 

เอกสารประกอบ โปรดดรูายละเอียดด้านหลงัแบบค าขอฯ  

 

อากรแสตมป์   
10 บาท 
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1. หนังสือแจ้งเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรบัเงินปันผล/ดอกเบีย้/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน ทีก่รอกรายละเอยีด พรอ้มลงลายมอืชือ่อย่างถูกตอ้งครบถ้วน
2. ส าเนาสมดุบญัชี/Bank Statement ทีป่รากฏชือ่และเลขทีบ่ญัชขีองผูถ้อืหลกัทรพัย ์(กรณแีจง้เปลีย่นแปลงบญัชธีนาคาร) 
3. เอกสารแสดงตนของผูถ้ือหลกัทรพัยแ์ละผูร้บัมอบอ านาจ (ถ้ามี) ตามประเภทของบุคคลรายละเอยีดตามตารางดา้นล่าง  
   กรณบีุคคลประเภทอื่น ๆ สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่SET Contact Center ตามช่องทางการตดิต่อดา้นล่างของแบบค าขอฯ  

   หรอื https://media.set.or.th/rulebook/form/เอกสารประกอบประเภทบุคคลนิตบิุคคล.pdf 
4. ส าเนาเอกสารแสดงตนส าหรบักรณดี าเนินการทัว่ไปทีน่ าส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ อาจปรากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหว ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ม่ 
   จ าเป็นต่อการใหบ้รกิารของศนูยร์บัฝากฯ และศนูยร์บัฝากฯ ไมม่คีวามประสงคท์ีจ่ะเกบ็ขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ดงันัน้ เจา้ของ  
   เอกสารสามารถด าเนินการขดีฆา่เพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าวก่อนน าส่งเอกสารแสดงตนทีป่รากฏขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่ ี
   ความอ่อนไหวนัน้ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากฯ ทัง้นี้ในกรณทีีไ่มไ่ดด้ าเนินการเพือ่ปกปิดขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว ศนูยร์บัฝากฯ จะถอืว่า 
   ท่านไดใ้หค้วามยนิยอมในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูส่วนบุคคลทีม่คีวามอ่อนไหวดงักล่าว 

    

ประเภทบคุคล  เอกสารแสดงตน  

บคุคลธรรมดา 
- สญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ขอบตัร 

บคุคลธรรมดา 

- สญัชาติอ่ืน  

- ส าเนาใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ลงลายมอืชือ่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร 

นิติบคุคล 
- สญัชาติไทย  

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองของกระทรวงพาณชิย์ (ซึง่ออกไมเ่กนิ 1 ปี) ลงลายมอืชือ่รบัรองโดยกรรมการผูม้อี านาจลงนาม  
    ผกูพนันิตบิุคคลนัน้ 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/ใบต่างดา้ว/หนงัสอืเดนิทาง ของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันติบิุคคลลงนามรบัรอง  
    ส าเนาถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร     

นิติบคุคล 
- สญัชาติอ่ืน 

1. ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั ซึง่ออกโดยหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศซึง่นติบิุคคลนัน้ม ี
    ภมูลิ าเนา 
2. ส าเนาหนงัสอืรบัรองรายชือ่กรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคล พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ านาจในการลงนามผกูพนั  
    และทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ ซึง่ออกโดยเจา้หน้าทีข่องนิตบิุคคลนัน้ หรอืหน่วยงานราชการทีม่อี านาจของประเทศทีน่ิตบิุคคล 
    นัน้มภีมูลิ าเนา 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืหนงัสอืเดนิทางของกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ ซึง่รบัรองความ 
    ถูกตอ้งโดยเจา้ของเอกสาร  
กรณเีอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้ง  
    ท าการรบัรองลายมอืชือ่ของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว  
2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถูกตอ้งท าการรบัรอง 
    ลายมอืชือ่และตราประทบัของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการตาม (1) 
      การรบัรองเอกสารตอ้งไมเ่กนิ 1 ปี จนถงึวนัทีย่ ืน่แบบค าขอต่อนายทะเบยีน 
      เอกสารทีจ่ดัท าขึน้เป็นภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลอย่างน้อยเป็นภาษาองักฤษ  

 เอกสารประกอบการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการรบัเงินปันผล/ดอกเบีย้/สิทธิอ่ืนใดท่ีเป็นตวัเงิน 

หมายเหตุ : 1. ขอ้มลูสว่นบคุคลทีม่คีวามออ่นไหว หมายความถงึ ขอ้มลูทีม่คีวามหมายตามที ่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ก าหนดไว ้ 
                   เชน่ ศาสนา หมูเ่ลอืด เป็นตน้ 
               2. ศนูยร์บัฝากฯ จะพจิารณาเอกสารขา้งตน้ เมื่อไดร้บัเอกสารทีค่รบถว้นและปรากฏขอ้มลูชดัเจน เชน่ ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีช่ดัเจน  
                   หรอืการลงลายมอืชื่อชดัเจน เป็นตน้ 
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